
ใบความรู้ 
การท าความเคารพ การแสดงรหัส การจับมือซ้ายและคติพจน์ของลูกเสือ 

1.    การท าความเคารพ 

การแสดงความเคารพ แสดงให้เห็นถึงความเป็นคนดี มีระเบียบวินัย ตลอดจนเป็นผูมี้มารยาท
เรียบร้อย อ่อนน้อมท่ีผูน้้อยพึงมีต่อผูใ้หญ่ และยงัท าให้เกดิมีความรักใคร่นบัถือกนัอีกดว้ย  

1. การแสดงความเคารพท่ามอืเปล่า 

การท าวนัทยหัตถ ์โดยยกมือขวาข้ึนน้ิวหัวแม่มือทบัน้ิวกอ้ยไว ้เหยยีดน้ิวช้ี น้ิวกลาง น้ิวนาง
ชิดกบั งอขอ้ศอกท ามุมประมาณ 25 องศา ให้ปลายน้ิวช้ีแตะท่ีขอบหมวกปีก ถา้สวมหมวกทรงอ่อนหรือเบเร่ 
หรือไม่ไดส้วมหมวกให้ปฏิบติัเช่นเดียวกบัสวมหมวกปีกแต่ให้ปลายน้ิวช้ีแตะท่ีหางค้ิวขวา 

2. การแสดงความเคารพท่าถือไม้พลอง 
การท าวนัทยาวุธ – เรียบอาวุธ  เป็นการท าความเคารพในขณะท่ีลูกเสือถือพลองอยู่ มี 2 วธีิ 

คือ 
(1) การท าวนัทยาวุธเม่ืออยู่กบัท่ี ให้ยนืตรงพลองชิดล าตวัดา้นขวา โคนพลองวางชิด

น้ิวกอ้ยเทา้ขวา ปลายพลองแนบอยู่ในร่องไหล่ตวัตรง มือขวาจบัพลองดว้ยน้ิวช้ีและน้ิวหัวแม่มือ มือซา้ยท า
รหัสลูกเสือยกข้ึนระดบัอกคว ่าฝ่ามือลง งอศอกให้แขนขนานกบัพ้ืนระดบัไหล่ ปลายน้ิวช้ีแตะกบัพลอง 

(2) การท าวนัทยาวุธขณะเดิน  ถา้เดินในท่าแบกพลองอยูท่ี่ไหล่ซา้ย ให้ลดมือซา้ยลงจบัท่ี
ปลายพลองเหยยีดลงมาชิดกบัตวัในขณะเดียวกนัยกมือขวาแสดงรหัสของลูกเสือแตะพลอง ให้แขนวาอยู่เสมอ
แนวไหล่ทั้งสองขา้ง คว  ่าฝ่ามือลงในขณะท่ีท าความเคารพ 

เม่ือเลิกท าความเคารพผูก้  ากบัจะบอก “เรียบ – อาวุธ” ลูกเสือตอ้งลดแขขนซา้ยลงมาอยูท่ี่เดิม
โดยเร็ว 

3. การแสดงความเคารพของลูกเสือในโอกาสต่างๆ  
ลูกเสือควรแสดงความเคารพของลูกเสือในโอกาสต่างๆ ดงัน้ี 
1) เคารพต่อธงส าคญัๆ เช่น ธงชาติไทย ขณะท่ีเชิญข้ึนและเชิญลง ธงคณะลูกเสือแห่งชาติ 

ธงลูกเสือประจ าจงัหวดั ฯลฯ ท่ีเชิญผ่านไป 
2) เคารพในขณะท่ีบรรเลงเพลงชาติ เพลงสรรเสริญพระบารมี เพลงมหาฤกษ ์เพลงมหาชยั  
3) เคารพแด่พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัว สมเด็จพระนางเจา้พระบรมราชินีนาถ พระบรม

วงศานุวงศช์ั้นผูใ้หญ่ ผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือ บิดามารดา ครูอาจารย ์ญาติผูใ้หญ่ นายทหาร นายต ารวจท่ีแต่ง
เคร่ืองแบบ 
 
 



4) เคารพต่อลูกเสือดว้ยกนั ในขณะท่ีพบกนัเป็นคร้ังแรกในวนัหน่ึงๆ จะเป็นลูกเสือชาติ
เดียวกนัหรือต่างชาติกป็ฏิบติัเช่นเดียวกนั 

ในโอกาสเหล่าน้ี ถา้ลูกเสืออยู่ในแถวกใ็ห้ฟังค าสัง่ของผูบ้งัคบับญัชา ถา้ไม่อยู่ในแถว กค็วร
จะแสดงความเคารพตามล าพงัในทุกกรณี 

รหัสลูกเสือ 

รหัส แปลว่า เหตุลบัหรือความลบั จะเป็นการแสดงดว้ยกริิยาท่าทาง เสียง เคร่ืองหมายใดๆ ก ็
ได ้ซ่ึงเขา้ใจกนัเฉพาะพวกเดียวกนั 

1. วิธีแสดงรหัสของลูกเสือ การแสดงรหัสของลูกเสือม ี2 วิธี คือ 

1) วิธีแสดงรหัสแบบอเมริกา ยนือยูใ่นท่าตรง ยกแขนขวาเสมอไหล่งอศอกตั้งฉากกบั
ตน้แขน หันฝ่ามือไปขา้งหนา้ น้ิวหัวแม่มืองอกดปลายน้ิวกอ้ยไว ้ท าเป็นรูปวงกลม เหยยีดน้ิวช้ี น้ิวกลาง 
น้ิวนางตรงช้ีข้ึนขา้งบน 

2) วิธีแสดงรหัสแบบองักฤษ เป็นวิธีท่ีลูกเสือไทยใชก้นัอยู ่การแสดงรหัสแบบน้ีลูกเสือ
ยนือยู่ในท่าตรงงอพบัขอ้ศอกขวาข้ึน แนบขอ้ศอกอยูข่า้งล าตวัหันฝ่ามือออกเหยยีดน้ิวช้ี น้ิวกลาง น้ิวนาง ตรงช้ี
ข้ึนขา้งบน เอาน้ิวหัวแม่มืองอกดปลายน้ิวกอ้ยไว  ้

การแสดงรหัสของลูกเสือเป็นการแสดงเพ่ือให้ทราบว่า 
1) เป็นการแสดงเพ่ือรับรู้และเขา้ใจกนัระหว่างพวก 
2) เพ่ือแสดงว่าเป็นพวกเดียวกนั 
3) หมายถึงค าปฏิญาณลูกเสือ 3 ขอ้ 
2. การแสดงรหัสของลูกเสือในโอกาสต่างๆ การแสดงรหัส ใช้ในโอกาสต่อไปนี้ 

1) เม่ือลูกเสือกล่าวค าปฏิญาณในพิธีเขา้ประจ ากองและพิธีอ่ืนๆ ของลูกเสือท่ีมีการ
ทบทวนค าปฏิญาณ 

2) เม่ือพบลูกเสือชาติเดียวกนัหรือต่างชาติ เป็นการรับรู้ว่าเป็นพวกเดียวกนั  

การจับมอืของลูกเสือ 

การจบัมือของลูกเสือนั้นใชจ้บัดว้ยมือซา้ย เพ่ือเตือนลูกเสือว่าเป็นพวกเดียวกนัทัว่โลก มีดุ
ดมคติ หมัน่พระพฤติแต่ความดี เพ่ือเป็นท่ีพ่ึง เป็นประโยชน์ต่อตนเองและผูอ่ื้นตลอดจนสงัคม ละเวน้ความ
ชัว่ท่ีจะท าให้ผูอ่ื้นเดือดร้อน เป็นเหตุให้เกดิความร าคาญต่อบุคคลอ่ืนๆ ท่ีอยูร่่วมกนัในสังคม 

1. วิธีการจับมอืซ้าย การจับมอืซ้ายม ี2 แบบ คือ 
1) แบบองักฤษ  เป็นการจบักนัแบบธรรมดาดว้ยมือซา้ย  
2) แบบอเมริกนั เป็นการจบัมือซา้ยแต่ใชน้ิ้วกอ้ยแยกออก โดยให้น้ิวกอ้ยกบั

น้ิวหัวแม่มือสอดเขา้หากนั น้ิวช้ี น้ิวกลาง น้ิวนางแนบประกบกนั  
 



2. ประวัตกิารจับมอืซ้าย 

คร้ังหน่ึงเม่ือทหารองักฤษไดท้ าสงครามกบัชนเผ่า ซูลู ซ่ึงมีหัวหนา้เป็นนักรบท่ีกลา้
หาญช่ือ ดินิสซูลู ทหารองักฤษ ไม่สามารถจะจบัไดแ้ละแพส้งครามหลายคร้ังจนต่อมา บี.พี. เป็นหัวหนา้น า
ทหารมาท าการรบ และสามารถหาวิธีลอ้มจบัดินิสซูลูได ้โดยบี .พี. ไดแสดงดินิสชูลู เห็นว่ามาอยา่งมิตร
ไม่ได้อยา่งศตัรู ดินิสซูลูจึงยอมออกมาเจรจาดว้ย  

บี.พี. เห็นว่าสงครามสงบลงไดด้ว้ยสนัติวิธี จึงกล่าวกบัชาวซูลูและทหาร องักฤษ
ทั้งหลายว่า นบัแต่น้ีไปทหารซูลูและทหารองักฤษจะเลิกรบกนั เป็นมิตรต่อกนั เสร็จแลว้ บี.พี. กย็ืน่มือขวา
ไปเพ่ือจะจบัมือกบัดินิสซูลู ปราฏกว่า ดินิสซูลูไม่ยอมจบัดว้ยมือขวา แต่กลบัยืน่มือซา้ยออกไปแทน และ
กล่าวกบั บี.พี. ว่า มือขวาเป็นมือสกปรก ฆ่าคนมามาก เป็นมืออ ามหิตโหดร้าย แม่สมควรจะใชจ้บัมือกนัเพ่ือ
สนัติภาพส่วนมือซา้ยเป็นมือสะอาดและใกลห้ัวใจ ยอ่มแสดงให้เห็นถึงความจริงใจท่ีจะเคารพและรักกนั
แน่ๆ บี.พี. จึงเห็นดว้ย และยืน่มือซา้ยสมัผสักนั จากนั้นต่อมา บี.พี. จึงใชก้ารจบัมือซา้ยเป็นการจบัมือของ
ลูกเสือโดยตลอด เพ่ือแสดงให้เห็นถึงความเป็นพวกเดียวกนั  ทกัทายกนั โดยไม่แบ่งชนชาติ ชั้นและวรรณะ 

 

คตพิจน์ของลูกเสือ 

คติพจน์ คือ ถว้ยค าท่ีเป็นคติเตือนใจ ซ่ึงเป็นแบบอยา่งท่ีดีท่ีลูกเสือควรยดึถือและปฏิบติัตาม 
1. คตพิจน์ของลูกเสือทั่วไป  

ค าว่า “เสียชีพ อยา่เสียสตัย”์ เป็นคติพจน์ท่ีลูกเสือทุกคนตอ้งยดึถือ ซ่ึงมีความหมายว่า 
ลูกเสือจะตอ้งมีความซ่ือสตัยแ์ละมีสจัจะ ซ่ึงจะตอ้งรักษาไวย้ิง่กว่าชีวิต แมว้่าจะถูกบีบบังคบัอยา่งไร ลูกเสือ
กจ็ะไม่ยอมเสียสจัจะอยา่งเด็ดขาดเพ่ือเกยีรติคุณ ค าปฏิญาณและค ามัน่สญัญาของลูกเสือ  

2. คตพิจน์ของลูกเสือสามญั 

ค าว่า “จงเตรียมพร้อม” เป็นคติพจน์ของลูกเสือสามญัโดยเฉพาะ จึงเป็นส่ิงจ าเป็น
ประการแรกของลูกเสือท่ีจะตอ้งเตรียมพร้อมส าหรับตนเอง มีความอดทนท่ีจะเพ่ิมพูนความรู้ให้ตนเอง
ตลอดเวลา  

ลูกเสือตอ้งคิดล่วงหนา้เสมอว่า จะตอ้งพูดอะไร พบกบัใคร ท่ีไหน เม่ือไร และจะท า
อยา่งไรเพ่ือใช้เวลาท่ีมีอยูใ่ห้คุ ้มค่ามากท่ีสุด  

เม่ือลูกเสือเตรียมตนเองพร้อมอยูแ่ลว้ทั้งกาย วาจา ใจ กจ็ะส่งผลให้ลูกเสือมีความ
เช่ือมัน่ในตนเองจะเป็นผูน้ าและผูต้ามท่ีดี รู้จักตดัสินใจในส่ิงท่ีตนเองเห็นว่าถูเห็นว่าควรอยา่งมีเหตุผล กลา้
แสดงออกในการคิด การพูด การกระท า และยอมรับผลแห่งการกระท าของตน เม่ือท าผิดพลาดกก็ลา้ท่ีจะ
ยอมรับผิด 



คนท่ีเตรียมพร้อมไดท้ั้งกายและใจตลอดเวลา จะท างานส่ิงใดกม็กัจะประสบ
ความส าเร็จ จะพาชีวิตไปสู่เส้นทางแห่งความสุข ความเจริญ เป็นนักพฒันาและมีความคิดกา้วหนา้อยา่ง
แน่นอน 

 
 

เพลงลกูเสือจับมือ 
  ลกูเสือเขาไม่จับมือขวา  ยื่นซ้ายมาจับมือกนัม่ัน 
มือขวาใช้เคารพกนั (ซ ้า)    ยื่นซ้ายออกมาพลนัจับมือจับมือ 
  จับมือน้ันหมายถึงมิตร  เหมือนญาติสนิทควรติดยึดถือ 
ยิม้ด้วยเวลาจับมือ ( ซ ้า )    เพราะพวกเราคือลกูเสือด้วยกนั 

 
 
 


